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Łaskarzew, dnia 20.02.2019 r. 

 
ZAWIADOMIENIE 

               

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na V sesję Rady Gminy Łaskarzew 
w dniu 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz.8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Łaskarzew z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 
przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, 
na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew w 2019 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2019 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Łaskarzew. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2019 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Janusza Gurdek z dnia 28 grudnia  
       2018 roku złożonego w trybie art. 241 kpa. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łaskarzew. 
12.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 

2018. 
14. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 
15. Przyjęcie protokołów z III i IV Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 
16. Sprawy różne. 
17. Zamknięcie sesji. 

Upamiętnienie rocznicy pomordowanych mieszkańców wsi Wanaty w 1944 roku – złożenie 
wiązanek na Cmentarzu Parafialnym w Łaskarzewie oraz przy Pomniku w Wanatach. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                    /-/ Jerzy Błachnio 


